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UCHWAŁA NR XVII/165/20
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
§ 2. Stawka godzinowa za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi:
1) 17,00 zł - za jedną godzinę usługi opiekuńczej;
2) 34,00 zł – za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej.
§ 3. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem
osób wymienionych w pkt 2 i 3 ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności
od wysokości dochodu według wskaźnika odpłatności, określonego w tabeli:
Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód
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2. Osobom, które ukończyły 100 lat życia usługi przysługują nieodpłatnie.
3. Osoby posiadające uprawnienia kombatanta ponoszą następującą odpłatność za pierwszą i drugą godzinę
korzystania z usług opiekuńczych w danym dniu:
1) osoby samotne, których miesięczny dochód przekracza 250% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.
zm.) w wysokości 20% ceny usług,
2) osoby w rodzinie, których miesięczny dochód przekracza 175% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.
zm.) w wysokości 30% ceny usług,
3) osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód przekracza 250% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.) w wysokości 30% ceny usług.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób
zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze można zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności, jeżeli wystąpi jedna
z okoliczności:
1) ponoszenie znacznych wydatków na leki, leczenie, rehabilitację, artykuły sanitarne, stosowanie specjalnej
diety,
2) zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy,
3) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę
w gospodarstwie domowym korzystającą z usług,
4) konieczność zabezpieczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim
wymiarze powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji osób korzystających z tych usług,
5) wystąpienie strat w wyniku zdarzenia losowego.
§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać
na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/161/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004 r. nr 196, poz. 3084).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Góry:
A. Szuper

